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Habitado desde a Pré-história, o concelho de Cascais tem no seu território
inúmeras marcas das vivências sucessivas desses nossos antepassados.
Encontradas por acaso ou por perseverança de alguns investigadores, essas
marcas acabam por ganhar uma outra dimensão pela mão da Arqueologia.
Através de um trabalho moroso e minucioso, os arqueólogos vão juntando as
peças do puzzle que um dia nos vai ajudar a compreender um passado que é
de todos. Espalhadas um pouco por todo o concelho muitas são as estações
arqueológicas até agora identificadas desde tempos imemoriais até à Idade
Moderna. Neste Roteiro do Património Arqueológico, os autores, dois arqueólogos
que trabalham há várias décadas no concelho de Cascais, centraram a sua
atenção nos vestígios da presença humana desde a Pré-história até à época
muçulmana.
Dos hábitos funerários do Eneolítico ao quotidiano de uma villa romana, este
Roteiro leva-nos numa viagem pelo tempo da qual voltamos mais enriquecidos.
Com projectos de musealização em curso, algumas das estações arqueológicas
referidas nesta obra, como é o caso das Grutas da Alapraia e a villa romana
de Freiria estarão, dentro de alguns anos, abertas ao público. Outras, como as
Grutas do Poço Velho, já podem ser visitadas em algumas épocas do ano.
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O património, nas suas diferentes manifestações, abrange todos os vestígios
de actividade humana num território, os quais constituem importantes fontes
de informação sobre a vida e as actividades das pessoas ao longo dos tempos.
Ele regista e exprime o longo processo do desenvolvimento histórico, formando
a essência das diversas identidades nacionais, regionais e locais. O património
individual e a memória colectiva de cada localidade ou de cada comunidade são
insubstituíveis, e assumem-se como um importante alicerce para o desenvolvimento das sociedades.
Como objectivo essencial da gestão do património deverá eleger-se a comunicação do seu significado e a necessidade da sua conservação através da
divulgação junto da comunidade residente e dos visitantes.
Promover o conhecimento do território através da observação dos vestígios do
passado, dos sítios e ambientes construídos, da biodiversidade, das tradições
e costumes, da produção técnica e científica, literária ou artística constitui um
desafio que se assume como essencial e imprescindível aos dirigentes e a todas
as instituições nacionais e locais.

José d’Encarnação, professor catedrático aposentado da Universidade de
Coimbra, na área de História e Arqueologia, é membro fundador da Associação
Cultural de Cascais.
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Intervém, como jornalista, nos órgãos de comunicação social locais, em prol
do património, e tem redigido, com Guilherme Cardoso, artigos de temática
arqueológica cascalense. Publicou o Roteiro Epigráfico Romano de Cascais
(Câmara Municipal, 1994 e 2001).

Guilherme Cardoso é mestre em Arqueologia, arqueólogo da Assembleia Distrital
de Lisboa e membro fundador da Associação Cultural de Cascais. Inicia, em
1972, a inventariação dos sítios arqueológicos do concelho.
Com José d’Encarnação tem realizado escavações arqueológicas. É autor da
Carta Arqueológica de Cascais editada pela CMC em 1991.
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A colecção “Roteiros do Património de Cascais” reúne, em volumes temáticos,
da autoria de especialistas nas diversas áreas do Património, um conjunto de
informação de elevada qualidade, coligida de forma a optimizar a compreensão
sobre as características significativas do nosso património, permitir o seu usufruto, o seu entendimento, o conhecimento fundamental para a sua preservação
e valorização da nossa herança cultural.
Agradecemos a todos os que contribuíram para esta edição, nomeadamente
aos autores dos vários temas que integram a colecção: Património Natural
e Geológico, Engº Eugénio Menezes de Sequeira e Doutor Miguel Magalhães
Ramalho; Património Arqueológico, Doutor José d’Encarnação e Dr. Guilherme
Cardoso; Fortificações Marítimas, Drª Margarida Magalhães Ramalho; Arquitectura
de Veraneio (Cascais), Doutora Raquel Henriques da Silva e Arquitectura
Modernista, Doutora Maria da Graça Briz.
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apresentação
O património, nas suas diferentes manifestações, abrange todos os vestígios
de actividade humana num território, os quais constituem importantes fontes
de informação sobre a vida e as actividades das pessoas ao longo dos tempos.
Ele regista e exprime o longo processo do desenvolvimento histórico, formando
a essência das diversas identidades nacionais, regionais e locais. O património
individual e a memória colectiva de cada localidade ou de cada comunidade são
insubstituíveis, e assumem-se como um importante alicerce para o desenvolvimento das sociedades.
Como objectivo essencial da gestão do património deverá eleger-se a comunicação do seu significado e a necessidade da sua conservação através da
divulgação junto da comunidade residente e dos visitantes.
Promover o conhecimento do território através da observação dos vestígios do
passado, dos sítios e ambientes construídos, da biodiversidade, das tradições
e costumes, da produção técnica e científica, literária ou artística constitui um
desafio que se assume como essencial e imprescindível aos dirigentes e a todas
as instituições nacionais e locais.
A colecção “Roteiros do Património de Cascais” reúne, em volumes temáticos,
da autoria de especialistas nas diversas áreas do Património, um conjunto de
informação de elevada qualidade, coligida de forma a optimizar a compreensão
sobre as características significativas do nosso património, permitir o seu usufruto, o seu entendimento, o conhecimento fundamental para a sua preservação
e valorização da nossa herança cultural.
Agradecemos a todos os que contribuíram para esta edição, nomeadamente
aos autores dos vários temas que integram a colecção: Património Natural e
Geológico, Engº Eugénio Menezes de Sequeira e Dr. Miguel Magalhães Ramalho;
Património Arqueológico, Doutor José d’Encarnação e Dr. Guilherme Cardoso;
Fortificações Marítimas, Drª Margarida Magalhães Ramalho; Arquitectura de
Veraneio (Cascais), Doutora Raquel Henriques da Silva e Arquitectura Modernista,
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Introdução

Com uma história geológica de 150 milhões de anos e um património natural
invejável, o território que corresponde ao actual Concelho de Cascais, foi
habitado desde a Pré-História. Aninhado à sombra protectora da Serra de
Sintra, que serve de barreira «aos ventos do quadrante norte, carregados
de humidade oceânica» este território tinha então, como ainda hoje, um clima
de excepção. A proximidade do mar e a fertilidade da terra completavam
o cenário de paraíso que favoreceu ao longo dos tempos a instalação do
Homem na região. Desses nossos longínquos antepassados ficaram vestígios
importantes, de que as grutas do Poço Velho, de S. Pedro ou da Alapraia são
alguns exemplos. Muitos séculos mais tarde, por aqui também vão fixar raízes
os romanos que nos deixaram legados consideráveis em Casais Velhos, no Alto
do Cidreira, em Miroiços da Malveira da Serra e, sobretudo em Freiria.
Apesar de mais escassos, os testemunhos da presença tardo-romana e muçulmana também têm sido revelados através de várias escavações arqueológicas.
A história do município só começa verdadeiramente em 1364, quando D. Pedro I
eleva Cascais à categoria de vila e a desanexa da sujeição a Sintra. Com um
porto de águas mansas, paredes meias com o oceano e vizinho da Barra do
Tejo, cedo Cascais vai sentir na pele a ambição de piratas e corsários. Para evitar
este triste fadário e tendo em conta que o castelo medieval já não cumpria
as suas funções defensivas, Cascais recebe pela mão de D. João II uma torre
fortificada que, à semelhança das suas congéneres da Caparica e de Belém, é
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o prenúncio da futura fortificação abaluartada. No final do século XVI, e dada
a importância crescente da defesa desta costa para a segurança de Lisboa, são
elaborados vários planos para a defender, sendo o mais consistente o levado
a cabo após a Restauração. Até finais do século XIX, apenas estas estruturas
militares humanizarão um litoral deserto que, em breve, se tornará no mais
concorrido do país.
A escolha de Cascais, em 1870, pelo rei D. Luís para aí passar a época balnear,
vai catapultar a humilde póvoa marítima para o lugar de primeira praia do
reino e ditar o desenvolvimento de todo este litoral. É neste contexto que se
vai desenvolver a arquitectura de veraneio que, com os seus belos palacetes
e chalets, vai marcar as novas estâncias balneares nascidas à sombra da vila
da corte.
No final da I Guerra Mundial, as atenções vão virar-se para um outro ponto do
concelho, quando começa a ganhar forma o sonho de Fausto Figueiredo, de
uma estância balnear de luxo nos antigos pinhais de Santo António do Estoril.
A chegada no final dos anos 20 à Câmara Municipal de Cascais do arquitecto
modernista Jorge Segurado, vai revolucionar as directrizes arquitectónicas que
vão passar a pautar o gosto da nova estância balnear.
Apostada em dar a conhecer a sua história e o seu património, a Câmara
Municipal de Cascais inicia agora uma colecção de Roteiros de Património que
terá, numa primeira fase, os seguintes títulos: Património Natural e Geológico,
Património Arqueológico, As Fortificações Marítimas, Arquitectura de Veraneio
(Cascais) e Arquitectura Modernista. Outros títulos poderão seguir-se-lhes já
que o património do concelho de Cascais é, por demais, rico e diversificado.
Contribuir para a sua divulgação alargada é, pois, o objectivo desta colecção.

▶

Margarida Magalhães Ramalho
Coordenadora da Colecção

Altar dedicado à divindade
Triborunis. Freiria.
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Roteiros do Património
de Cascais
Património Arqueológico
Guilherme Cardoso
José d’Encarnação

Introdução
Constitui a Arqueologia uma ciência hoje bem identificada por todos, independentemente do seu grau de instrução e de cultura, ainda que nem todos
saibam exactamente em que princípios se baseia e por que razão desperta
tão grande interesse.
Em primeiro lugar, envolve a Arqueologia um solene véu de mistério, que
os filmes protagonizados por Indiana Jones muito ajudaram a criar, como já
antes o haviam feito as notáveis superproduções Os Dez Mandamentos, Quo
Vadis?, A Túnica, Ben-Hur e, mais perto de nós, O Gladiador ou A Múmia. Livros
como Deuses, Túmulos e Sábios, A Bíblia Tinha Razão ou mesmo Eram os Deuses
Astronautas? completaram a sedutora motivação.
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Aliás, se nas pinturas do século XVI amiúde se encontram, a pretexto dos mais
diversos temas, ruínas de edifícios antigos, fragmentos de lápides inscritas,
reconstituições de estátuas gregas e romanas, foi sobretudo a partir do século
XIX, em que de novo a Antiguidade Clássica passou a estar de moda, que os
objectos arqueológicos passaram, digamos assim, a fazer parte do quotidiano
europeu. As campanhas napoleónicas no Egipto, se tiveram como principal
consequência – do ponto de vista científico – o achamento da Pedra de Roseta,
cuja decifração por Champollion abriu ao mundo os inúmeros segredos que
os hieróglifos guardavam, horizontes insuspeitados, também as imagens das
robustas pirâmides de Gizé suscitaram curiosidade imensa. A fascinante descoberta de uma cidade milagrosamente conservada (dir-se-ia), como que parada
no tempo – estamos (naturalmente) a falar de Pompeios (ou Pompeia, como
habitualmente se escreve)… – veio, de certo modo, rematar o enquadramento.
Seguiram-se, por todo o Médio Oriente, as mais variadas campanhas científicas
de exploração, que apresentavam ao mundo ocidental, boquiaberto, vasto
naipe de antiquíssimas e mui vistosas civilizações, designadamente as que
haviam florescido não apenas no vale do Nilo mas também na chamada
«Mesopotâmia», entre os rios Tigre e Eufrates, área geográfica hoje diariamente
nas páginas dos jornais não por motivos culturais, infelizmente. Visitas a museus,
como o Louvre (de Paris), o Pergamon (de Berlim), o Metropolitan Museum of Art
(de Nova Iorque), o British Museum (de Londres), mostram, na actualidade, o que
foi todo esse esplendor, esse encantamento… E documentam o fascínio que
a Arqueologia ainda desperta. Explica-se, assim, como os governos europeus
cedo começaram a procurar imitar esses modelos, a ponto de Mussolini, por
exemplo, ter querido criar, junto à antiga Roma, uma nova, a EUR, monumento
a essa reconstituição de um passado que se imaginava soberbamente glorioso.
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◀
Trabalhos arqueológicos na
necrópole de Freiria (1999).
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Estaremos, quiçá, nestes primórdios do século XXI, num relançamento desse
fascínio, agora não apenas por motivos de ordem meramente cultural, mas
também – para usarmos de um vocábulo muito em voga – devido a questões
de identidade. Aliás, cedo tal aconteceu igualmente nos finais do século XIX,
uma vez que, a dado passo, cada região procurava mostrar que, afinal, apesar
de o Império Romano ter como que nivelado toda a Europa, sempre havia
diferenças. Essa, porventura, uma das forças que levou a Arqueologia a guindarse a um lugar cimeiro a todos os níveis. A chamada «globalização», vinda de
cima, estabelecendo padrões comuns na alimentação, no vestuário, na moeda,
na arquitectura inclusive – quando se antojaria que os modelos arquitectónicos
seriam os últimos a uniformizar-se, pois se têm de adaptar às diversidades do
terreno… – determinou a procura daquilo que distingue. A Arqueologia, indo
ao fundo dos tempos, era capaz de, literalmente, «desenterrar raízes»… aquelas
donde tudo proviera, onde começara, decerto, a diferenciação.
Por isso, entre nós, mormente a partir da Revolução de Abril, estas matérias
começaram a ser mais vincadamente incluídas no currículo universitário e, um
pouco por toda a parte, surgiram associações de defesa do património, em que
os vestígios arqueológicos ocuparam, desde logo, lugar primacial dentro do
conceito cada vez mais abrangente de «património».

A história da investigação
Já está feita a história da investigação arqueológica em Cascais; por isso a não
vamos repetir. Seja-nos, contudo, permitido salientar alguns aspectos que, em
nosso entender, devem aqui ser referenciados.
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Em primeiro lugar, recordar-se-á que, também por cá, a Arqueologia começou
de mãos dadas com a Geologia e que os então Serviços Geológicos de Portugal
desempenharam no desenvolvimento das descobertas arqueológicas um papel
primordial e pioneiro. Deve-se a Carlos Ribeiro a exploração da Gruta do Poço
Velho; deve-se a Francisco Paula e Oliveira a primeira «carta» arqueológica do
concelho, postumamente publicada precisamente na revista dos Serviços Geológicos. E curioso é o facto de, desde logo, a imprensa local e, depois, mesmo
os jornais de Lisboa haverem agarrado essas novidades, através da pena de
Félix Alves Pereira, indício de que o público as apreciava deveras.
Os achados na gruta do Poço Velho depressa correram mundo, através de comunicações em congressos internacionais e, inclusive, porque os organizadores do
grande Congresso Internacional de Arqueologia realizado em Lisboa em 1880
se não esqueceram de incluir o seu mistério na programação complementar
e os ecos dessa visita foram bem longe.
Outras equipas prosseguiram trabalhos na gruta do Poço Velho; abriram-se
novas frentes em Porto Covo – uma gruta também; nas grutas artificiais de S.
Pedro do Estoril, descobertas por ocasião das obras da abertura da Marginal;
nas grutas de Alapraia, cujo prestígio acabou por suplantar as demais, inclusive
pelo seu carácter inovador, pela sua localização e pelos magníficos objectos
que delas se exumaram e que acabaram por ser expostos numa salinha do
Museu dos Condes de Castro Guimarães, suscitando a admiração dos visitantes.
Entretanto, identificara-se o povoado pré-histórico da Parede e, já da época
romana, Casais Velhos, entre a Praia do Guincho e o lugar da Areia, revelavase, com as novas explorações da década de 70, como um sítio arqueológico
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▲
Desenho de antigo prospecto

invulgar, passível de relacionar-se com a produção e fabrico de púrpura, ‘indús-

sobre as grutas do Poço Velho.

tria’ tradicionalmente atribuída aos Fenícios, os quais, afinal, poderiam ter
funcionado, também neste domínio, fundamentalmente como negociantes de
produtos provenientes doutros locais. Casais Velhos, diga-se desde já, manteve
essa posição única até mui recentemente, porquanto na costa algarvia acabam
de se encontrar sítios com idênticas características.

A segunda metade do século XX
Justo é realçar que – ao contrário do que amiúde sucede – os trabalhos
arqueológicos atrás referidos foram de pronto acompanhados pela respectiva
publicação em livro ou mediante comunicações em congressos, como atrás
se disse.
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▲
Notável é, por isso – mais uma vez por iniciativa de uma personalidade que,

Planta do cemitério de Alcoitão e

ligada aos Serviços Geológicos de Portugal, exercia, na altura, as funções de

desenho dos objectos visigóticos.

vice-presidente da Câmara Municipal de Cascais, o Eng.º D. António de Castelo
Branco –, a colecção de livros editada pelo Município, a comemorar os 600 anos
da elevação de Cascais a vila, em 1964, em que a temática arqueológica esteve
inteiramente presente pelos escritos de Afonso do Paço, Georges Zbyszewski,
Octávio da Veiga Ferreira…
No quadro de um trabalho escolar, universitário, um de nós traçou, em 1968,
com o apoio da Junta de Turismo da Costa do Sol – então consciente de que
turismo não é apenas a ‘venda’ de sol e praia de areia fina, mas implica também
e necessariamente a vertente cultural… –, uma panorâmica de tudo o que
se sabia acerca dos vestígios romanos até à altura detectados no território
cascalense. Esse opúsculo teve o condão de motivar um novo despertar de
interesse pela Arqueologia.
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Ainda jovem, mas já apaixonado pelas descobertas arqueológicas e pela espeleologia, o primeiro signatário deste roteiro prosseguiu incansavelmente essa
tarefa e o resultado, paulatinamente conseguido, sistematicamente dado a
conhecer nos jornais locais, sobretudo no Jornal da Costa do Sol, acabou por
ganhar a forma de livro na Carta Arqueológica, publicada em 1991.
Entretanto, haviam começado as campanhas de sondagens no Alto do Cidreira,
com vista a verificar a importância dos vestígios aí existentes (e a que já Paula
e Oliveira se referira), no momento em que para o local se projectava um nó
da auto-estrada, primeiro, depois o conjunto habitacional de uma cooperativa
de habitação e, em seguida, loteamentos ‘clandestinos’. As sondagens levaram
à identificação de uma villa romana e os materiais deram a entender estarmos
perante o que deve ter sido habitação faustosa, em seu tempo, o que não é
de admirar, dada a privilegiada localização.
Do Alto do Cidreira partimos para Freiria, um então bem obscuro sítio, junto
a estaleiro de obras públicas, no vale entre Outeiro de Polima e Polima, quase
nos confins, portanto, do território do concelho. É que Virgílio Correia dera
notícia, n’O Archeologo Portuguez de 1913, de que, em «excursão arqueológica»
que realizara «em 18 de Outubro de 1912 pelos arredores de Paço de Arcos e
Oeiras», soubera «de uma sepultura do Casal da Freiria, entre Polima e o Casal
do Mato». Havia aí «umas pedreiras, junto das quais os cabouqueiros puseram
a descoberto uma curiosa sepultura de que infelizmente não conservaram todo
o material». E acrescentava aquele sábio:
«Essa sepultura era formada por grandes telhões, imbrices semiesféricos, com
0,60 m e 0,62 m de comprimento, 0,25 m de diâmetro e espessura média
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▲
de 0,05 m, os quais ajustados formavam os lados de uma caixa de secção oval,

Foto das escavações de Fausto

dentro da qual fora metido um cadáver, resguardado superior, inferiormente

de Amaral Figueiredo em Casais

e nos topos por tégulas planas. Ossos e parte das telhas foram destruídas;

Velhos (década de 1940).

contudo ainda consegui arranjar para o Museu Etnológico três desses telhões,
intactos».
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Uma sepultura não aparece só e, por isso, não se descansou enquanto se não
prospectou o local. Claro que de sepulturas outras nada se enxergou; contudo,
pelo terreno havia, aqui a além, bocados de argamassa romana (opus signinum),
topos de blocos aparelhados se viam a espaços, dando sugestão de muros
e, sobretudo, num dos terrenos lavrados, abundavam as tesselas, ou seja, as
pequeninas pedras cúbicas de que se faziam os mosaicos romanos. Os cacos
espalhados, os pedaços de telhas seguramente romanas levaram-nos a suspeitar
da existência de uma villa por ali, o que, de resto, não seria de admirar, dada a
amenidade do clima naquela encosta soalheira e algo protegida dos ventos,
com ampla abertura para o vale do ribeiro que, mais adiante, desaguava na
Ribeira da Laje, ribeiro que cedo chamou a atenção pela abundância e qualidade
da água, aproveitada, de resto, desde finais da década de 20, com a construção
de eficaz fontanário para abastecimento dos casais vizinhos, para refrigério dos
gados que por ali pasciam e com lavadouro acoplado.
Precisamente no terreno onde a abundância de tesselas era maior viam-se
já estacas, a espaços, indiciadoras de loteamento em preparação. Urgia, pois,
avançar, mais não fosse que para se saber – antes de as casas surgirem – o que,
em tempos idos, ali existira. Decerto muito pouco se haveria de achar, pois tudo
parecia estar à superfície e as sucessivas lavouras, ao longo de séculos, assim
como a exploração de pedra, tudo teriam destruído. Mas… nenhum mal faria
se se procedesse a sondagens e algo se registasse de materiais encontrados e
restos de estruturas identificáveis…
As sondagens iniciaram-se no Verão de 1985 e… a história subsequente vamos
reservá-la para a visita, mais adiante.
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Dir-se-á, porém, que logo os primeiros resultados foram tão animadores que,
em estrita colaboração com a Câmara e o IPPAR – que então usufruía do palácio
da Cidadela (residência real) – se levou a efeito, precisamente nesse espaço, a
partir de Agosto de 1986, a exposição Cascais no Tempo dos Romanos, a primeira
grande mostra acerca da riqueza arqueológica romana de um concelho que, até
então, somente entrara nos mapas com a notoriedade dos seus testemunhos
pré-históricos. E a preocupação maior dos organizadores foi precisamente a de
chamar a atenção para a necessidade de se pensar num espaço – que já não
podia ser o da exígua Sala de Arqueologia do Museu dos Condes de Castro
Guimarães… – onde todo esse espólio se patenteasse.

▲
Criou-se pouco depois (1988) a Associação Cultural de Cascais para, de certa
maneira, se ter uma entidade dotada de estatuto jurídico com que o Executivo
municipal pudesse concertar as acções de salvaguarda de um património que,
atendendo à crescente urbanização do território, urgia salvaguardar. A criação
do Gabinete de Arqueologia camarário, a 21 de Outubro de 1986, insere-se
igualmente nessa política e, daí para a frente, mercê inclusive de protocolo assinado, em 1988, entre a Associação Cultural de Cascais e a Câmara (cujo texto foi
aprovado por unanimidade na sessão camarária de 6 de Setembro desse ano),
o património arqueológico do concelho passou a ser devidamente acautelado,
a exemplo do que, aliás, ocorria na maioria dos municípios portugueses, graças
à acção mobilizadora das associações de defesa do património que um pouco
por toda a parte começaram a surgir.
Da actividade desenvolvida se irá dando conta, quando vier a talhe de foice,
no decorrer da viagem a que, amigo leitor, ora nos propomos conduzi-lo, em
jeito de mera sugestão. Permita-nos, porém, que desde já lhe digamos também
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que nos preocupou saber quem tinham sido os homens e as mulheres que,
em tão recuadas eras, por aqui nos precederam. Dos tempos pré-históricos
desconhecemos identidades e apenas uma que outra ossada permitiu definir
estaturas, géneros, um labor que, decerto, ainda vai continuar. Da época romana,
como sabe, já a escrita era corrente e havia o hábito de lavrar epitáfios, de deixar
ex-votos a divindades: inscrições que a Epigrafia estuda e já dispomos de um
Roteiro Epigráfico que nos permite penetrar um pouco, quase indiscretamente,
nesse mundo de afectos e amarguras. Dos que, entre nós, iniciaram a chamada
Idade Média, as necrópoles mostraram-nos esqueletos, acompanhados de
alguns pertences e ofertas e também aí algo lográmos… bisbilhotar.
Anda tudo isso disperso por publicações nem sempre inteiramente acessíveis.
A bibliografia que indicamos no final será, para o efeito, um guia seguro. E,
desde logo, para se ter uma ideia dos elementos mais importantes desse
passado remoto, se fez, de Outubro a Novembro de 1997, mais uma exposição,

▲

Cascais Romana, na galeria da Sociedade Musical de Cascais, onde se deu conta

Pedra de anel com representação

dos resultados obtidos nos últimos doze anos de actividade arqueológica

de um fauno. Villa romana de

no concelho. E levaram-se a efeito no Museu Nacional de Arqueologia duas

Caparide.

exposições: uma, de 6 de Maio de 2004 a 13 de Fevereiro de 2005, intitulada
Cascais há 5000 anos. Tempos, símbolos e espaços da Morte das antigas Sociedades
Camponesas, sobre o período pré-histórico, comissariada por Victor dos Santos
Gonçalves, catedrático da Faculdade de Letras de Lisboa; a segunda, de 28 de
Janeiro de 2005 a Janeiro de 2006, A Presença Romana em Cascais – Um Território
da Lusitânia Ocidental, que ambos tivemos a honra de comissariar. Experiências
de certo modo preparatórias do recheio passível de expor num futuro Museu
de Cascais e sua história.
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As perspectivas
Vendeu-se «sol e praia e clima ameno» durante décadas no intuito de trazer
forasteiros à Costa do Sol, agora Costa do Estoril. Joaquim Miguel de Serra e
Moura, porém, o último presidente da Junta de Turismo da Costa do Estoril
antes da Revolução de Abril, cedo compreendera, porém, o importante papel
da Cultura como produto turístico a potenciar. Daí que à Junta competisse zelar
pelas grutas de Alapraia; daí que a Junta apoiasse os trabalhos arqueológicos;
daí que se tenham mesmo encetado esforços de repor a iluminação na gruta
do Poço Velho, de modo a torná-la, de novo, visitável. E já nessa altura o
investimento se afigurava altamente compensador, de tal modo que depressa
se retomou. As inundações de 18 de Novembro de 1983 malograram, contudo,
as diligências em curso. Actualmente e enquanto se não definir o que irá ser
feito aqui, a gruta do Poço Velho está a ser aberta de quando em vez, como
adiante se dirá.
Teve-se igualmente possibilidade de levar por diante um plano de integração
urbana das grutas de Alapraia. De facto, no âmbito da Trienal de Arquitectura
de Lisboa 2007, de que se publicou o livro NC XXI (Núcleo Cascais XXI), a reabilitação das grutas é justamente o primeiro projecto apresentado, da autoria
de João Mendes Ribeiro (p. 12-17).
Propomos-lhe, portanto, que nos acompanhe na visita ora possível aos lugares
de interesse arqueológico do concelho de Cascais. Pelo caminho, dir-lhe-emos
de sítios que já não pode ver, mas donde igualmente brotaram ‘raízes’ que nos
ajudam a manter a nossa profunda auto-estima de cascalenses, moradores
naquela terra de que, em ambiente politicamente encomiástico, um frade
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do século XVII, Frei Nicolau de Oliveira, avesso à nossa posição subalterna em
relação ao domínio filipino, proclamava ser «a mais sadia terra que se conhece
em Portugal», devido, sobretudo, à grande amenidade do seu clima:
«Não há Verão tão caloroso que nela faça sentir grande calma pela vizinhança
do Oceano Atlântico, que quase a cerca, e da fresquíssima Serra de Sintra que,
com frescos e brandos ventos, ficando-lhe da parte da terra, lhe está refrescando
o ar, que o Sol com seus raios aquenta. Nem há Inverno tão rigoroso, que nela
faça sentir grande frio por respeito dos ventos sul e noroeste que de ordinário
naquele tempo sopram e de si são mais brandos que o norte e nordeste do
Verão».

As grutas de Alapraia
▲

Justo é que comecemos o nosso roteiro por estas grutas. Não só por serem

Painel da exposição “A presença

as mais facilmente visitáveis mas também pela sua importância no contexto

romana em Cascais”.

arqueológico nacional e internacional.
De facto, já se escreveu bastante sobre as grutas de Alapraia, como se pode
ver na bibliografia, e já em 1934, 1935, 1942 e 1943, o Governo português
financiou as campanhas de escavação numa necrópole eneolítica que já se
haviam iniciado em Setembro de 1932.
E Portugal inteiro se orgulhou das Grutas de Alapraia, do seu espólio ímpar, com

▶

raríssimos paralelos na Europa. E isto os arqueólogos – Afonso do Paço, Eugénio

Gruta I. Alapraia.

Jalhay, como antes o próprio Leite de Vasconcelos, no final do século XIX – não
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cessaram de enaltecer. Alapraia era o exemplo mais nobre da chamada «cultura
campaniforme», ou seja, das gentes que, há cerca de 5000 anos, aqui haviam
aportado, vindas por mar, e eram detentoras de uma técnica cerâmica particular: bonitos vasos (taças, caçoilas, tigelas…) de preciosa decoração e muito
semelhantes a sinos (daí o nome «campaniforme», em forma de campana).
Depois, as grutas até eram curiosas: artificialmente abertas na rocha calcária,
formavam como que um abrigo abobadado, a que se acedia por um corredor.
E o azar levara à descoberta de nada mais nada menos que…quatro! Diz-se, por
vezes, à boca pequena que outras haveria e que os construtores, para evitarem
aborrecimentos e obra embargada, teriam rapidamente mandado tapar tudo…
Alapraia é uma necrópole. Isto é, as quatro grutas aí existentes funcionaram
como jazigos subterrâneos de famílias ou de grupos de famílias. Os rituais
fúnebres celebravam-se no exterior: formava-se o cortejo corredor fora e o
morto era depositado junto à parede, julga-se que em posição de sentado,
como se continuasse na eternidade uma reunião de família… Daí que os
acompanhassem objectos de uso quotidiano e outros a que se atribui um
significado ritual, de ligação às divindades, como é o caso das lúnulas de calcário
(relacionáveis com o culto à Lua, culto de que há notícias na Serra de Sintra)
ou o das célebres e invulgares sandálias, que nunca foram usadas e sobre cujo
significado muito ainda se continuará a escrever…
Semelhantes às de Alapraia eram as grutas de S. Pedro do Estoril, de que se falará
mais adiante; são as de Carenque (Amadora), as da Quinta do Anjo (Palmela):
escavadas na brandura do calcário, acolhiam os mortos e as oferendas que
os familiares depositavam, na convicção de que deles precisariam no Além.
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Daí que se tenham encontrado os recipientes facilmente reconstituíveis ou
mesmo intactos.
Vindo da Marginal, chega-se facilmente a Alapraia entrando em S. João do
Estoril. No primeiro cruzamento para norte, a direcção da povoação está assinalada, para nascente, e, no centro da povoação, as grutas são rapidamente

▼

identificáveis.

Vaso campaniforme e ídolo de
pinha. Alapraia.
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As grutas de São Pedro do Estoril
Inaugurou-se, a 7 de Setembro de 2005, o Centro Interpretativo da Pedra do
Sal. Um amplíssimo recanto, inteligentemente planeado, em que o espaço
de lazer foi potenciado e bem relacionado com os elementos paisagísticos e
histórico-culturais. Lugar que será privilegiado varandim sobre o mar, na serena
expectativa de lindo pôr-do-sol, rincão bonito para um passeio com as crianças
ou para simpático arrulhar de namorados… se todos o soubermos preservar.
O projecto inicial não previu, porém, a preservação correcta das grutas pré-históricas – que ainda irá fazer-se – para que se saiba que, também ali, há cinco
mil anos atrás, o Homem viveu e honrou seus mortos em grutas artificiais cavadas no calcário brando, como em Alapraia. O pouco que resta das grutas ficou
na falésia norte; devidamente limpo e consolidado, retirados os holofotes, com
placa identificativa a completar o que sobre as grutas se diz num dos painéis
patentes no interior do Centro, servirá, sem dúvida, a Cultura e o visitante imaginará o espaço interior abobadado donde se retiraram os magníficos exemplares
de taças cerâmicas, com pé, decoradas a primor, assim como a interessante
colecção de botões de osso circulares, em forma de tartaruga ou de carrinho
de linhas daí exumados. E interrogar-se-á acerca do verdadeiro significado
daquela falange com um anel de ouro, espiralado. Facilmente o compreenderá
depois, se souber que na gruta 1 se identificaram pelo menos 51 crânios –
estamos a seguir a informação mais recente, do catálogo da exposição – mas
aí poderão ter existido «um mínimo de 100 inumações». Acrescenta-se que «a
descrição dos enterramentos sugere sobretudo inumações junto à parede, de
indivíduos colocados sentados de cócoras ou deitados. Montes de ossos traduziriam provavelmente segundas inumações. Os corpos foram protegidos com
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pedras sobre a cabeça, encostadas ao peito ou em torno do corpo. Junto aos
crânios, foram colocados bétilos [pedras consideradas como representativas de
ídolos] e tiveram lugar deposições votivas de aves». Na gruta 2, as deposições,
efectuadas também junto às paredes e de indivíduos sentados, de cócoras,
terão sido em muito menor número, pois apenas se identificaram 20 crânios.
Supõe-se também por isso – e não só – que as grutas poderão não ser coevas,
precedendo a 1 a utilização (ou mesmo a abertura) da gruta nº 2.

A gruta do Poço Velho
Monumento classificado como Imóvel de Interesse Público por força do
decreto-lei nº 47 508, de 24 de Janeiro de 1967.
Sita em pleno coração da vila, por detrás do edifício S. José, junto ao Jardim
Visconde da Luz, as entradas na gruta estão assinaladas por abrigos na falésia,
num largo que até se chama Largo das Grutas e tem anexa a Rua Carlos Ribeiro.
O abrigo foi das obras que ficaram das comemorações do VI centenário da
elevação de Cascais a vila, em 1964, pela clarividência (já se disse) dum autarca
muito ligado à cultura e à história local, o Senhor D. António de Castelo Branco,
bem secundado pelo seu presidente, Eng. Azevedo Coutinho. Logo então se
pensou que a gruta iria ser devidamente preparada para visitas de naturais
e forasteiros. Arranjou-se iluminação, preparou-se tudo. Infiltrações de águas
pluviais e outras atrasaram o processo, que viria a ser retomado, ainda ao
tempo do presidente da Junta de Turismo Joaquim Miguel de Serra e Moura.

▶

Era Helena Roseta presidente do Município quando o então Instituto Português

Gruta de S. Pedro (em 1º plano).
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▶
Artefactos metálicos. Gruta II de
S. Pedro do Estoril.

do Património Cultural encomendou aos arqueólogos Luís Pascoal e a um de
nós (G. C.) o estudo aprofundado do sítio, com vista, de novo, à sua fruição por
toda a comunidade. E tudo se preparou. Vieram, porém, as grandes inundações,
a gruta ficou muito afectada e outras tinham de ser as prioridades.
O projecto nunca esteve esquecido e começou a ver a sua concretização com
a reabertura ao público, no Dia dos Monumentos e Sítios (18 de Abril de 2009).
Limpara-se um percurso; iluminaram-se recantos sugestivos e… foi um consolo
ver como a população aderiu ao… mistério! A ideia é, pois, de se fazer, de
tempos a tempos, essa reabertura, o que muito se aplaude!

32

Património Arqueológico

São as grutas – ou, mais exactamente, a gruta – formações naturais no calcário
brando em que toda a vila de Cascais assenta. Situam-se (por estranho que
pareça) na margem direita de um curso de água, a Ribeira das Vinhas, o mais
importante de Cascais. Por isso, já nos tempos pré-históricos, há mais de 4000
anos, o Homem aí quis depositar os seus mortos. E o que o arqueólogo Carlos
Ribeiro fez, nos finais do século passado, foi, no âmbito da sua actividade como
técnico dos então chamados Serviços Geológicos de Portugal, explorar as grutas, delas tendo exumado não apenas as ossadas de homens pré-históricos mas
também os objectos de uso quotidiano (vasos para os alimentos, por exemplo)
e de adorno (contas de colar…) com que os mortos se faziam acompanhar.
Foi parte desse espólio para o museu do actual Instituto Geológico e Mineiro
(à Rua da Academia das Ciências, em Lisboa) e manteve-se parte na Sala de
Arqueologia do Museu dos Condes de Castro Guimarães, dado que, mais tarde,
novas campanhas de escavação se fizeram. Reunido na sua totalidade para a
exposição no Museu Nacional, ocasião em que se procedeu ao seu reexame e
estudo, que foi auspiciosamente publicado.
Portanto, estes corredores subterrâneos não vão até à Boca do Inferno, como
por vezes se diz; têm pouco interesse do ponto de vista espeleológico (não há
lagos, não há vistosas estalagmites nem estalactites). O seu interesse é sobretudo histórico: a memória de um local escolhido pelos primeiros habitantes
de Cascais para religiosamente ali prestarem culto aos seus mortos. E não
será de mais lembrar de novo que um dos primeiros congressos mundiais de
Arqueologia que se realizou ma Europa teve por palco a nossa zona (em 1880!),
precisamente porque depressa correra além fronteiras a fama das grutas do
Poço Velho. Escreveu um dos congressistas, o polaco Adolfo Pawinsky:
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«Com todo o grupo de congressistas fomos a pé, umas centenas de passos, a fim
de visitar o interior das cavernas de formação calcária, onde foram encontradas
há pouco tempo ossadas humanas e de animais, assim como vários vestígios da
civilização primitiva do homem do período quaternário, o homem das cavernas.
(…) Descemos, de velas acesas nas mãos, para o subterrâneo, atravessando
corredores em espiral. Não encontrámos, porém, vestígio algum de homens
nem de animais. O que ali havia dantes foi tudo levado para um Museu de
Lisboa. Vimos só o local e ficámos fazendo uma ideia das grutas portuguesas.
De resto a visita a estas cavernas foi certamente apenas o pretexto científico
para a excursão mundial».
Do espólio encontrado durante a exploração da gruta, apraz-nos citar as elegantes pontas de sílex, usadas como pontas de seta, as lâminas em jeito de faca,
de sílex também, os machados de pedra polida, os furadores de osso, alfinetes
de cabelo (de osso), ainda que, sem dúvida, o que mais suscitará a admiração
do visitante serão os minúsculos coelhinhos (ou lebres) de osso que, sendo, ou
não, para pendurar ao pescoço como elementos de colar, teriam, sem dúvida,
uma função propiciadora para a fecundidade, uma vez que constituem, como
se sabe, espécies de fácil e abundante reprodução…
Do mesmo horizonte cultural que as grutas de Alapraia, S. Pedro do Estoril e
Poço Velho é a gruta identificada em Porto Covo, em propriedade hoje à guarda
da Santa Casa da Misericórdia de Cascais, no Pisão, a norte de Alcabideche. A
razão do topónimo deve procurar-se na acepção da palavra «porto», com o
significado de «passagem», directamente derivada da palavra latina portus. E
covo vem igualmente do latim covus, «côncavo», «fundo». Na verdade, descendo

34

Património Arqueológico

da serra, do lado do Rio da Mula, por ali a passagem era estreita e funda.
Daí o nome. A gruta foi explorada também por Carlos Ribeiro, em 1879. Os
materiais daí retirados levou-os para o Museu do Instituto Geológico e Mineiro;
cuidadosamente reestudados por Victor S. Gonçalves, integraram a referida
exposição no Museu Nacional de Arqueologia. A gruta, essa, não merece hoje
visita, ainda que se lhe tenha feito uma entrada. Os efeitos das explosões da
pedreira sita do lado poente acabaram por derrubar parte das abóbadas e…
nada há, de facto, para ver. Dentre o espólio dali exumado, uma taça de pé, de
cerâmica, que desde cedo despertou a atenção dos investigadores pelas suas
inusitadas características. Tem 28,5 cm de diâmetro máximo na abertura; 16,2
cm de altura; e o diâmetro máximo da base é de 14,9 cm. Colocada junto a um
defunto, certamente queria significar-lhe quanto os seus familiares estimariam
que nada lhe viesse a faltar no Além, e que essa taça, a transbordar de néctar,
o pudesse sublimemente inebriar eternidade afora…
Outro dado interessante do espólio encontrado é, sem dúvida, constituído
pela extrema variedade de ossos de animais identificados, para além dos
ossos humanos (fragmentos de abóbada craniana, maxilares, vértebras, dentes,
metatarsos, úmeros, cúbitos, fémures e tíbias). Assim, existia, ao tempo, como
os restos o documentam, uma fauna em que se contavam: a hiena, o lince, o
lobo, o boi, o veado, o javali, o coelho e, inclusive, a tartaruga!

O Espigão das Ruivas
Já no limite poente do concelho, próximo do promontório de Ofiusa, na Praia

▶

do Guincho Velho, Biscaia, o Espigão das Ruivas é um marco no povoamento

Espigão das Ruivas.
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da Idade do Ferro. Por ali terão passado os colonos fenícios e púnicos, que
deixaram vestígios no alto do penhasco fronteiro ao porto natural de abrigo.
Dispersos pelo concelho se encontram inúmeros vestígios desse período da
ocupação humana, não visitáveis, porém. Deles há a realçar os que se encontraram em Freiria.

A villa romana de Freiria
Passemos da Pré-História à época romana. E comecemos, por Freiria – de que
já falámos, a propósito da sua identificação no terreno – por a sua valorização
constituir, de há uns tempos a esta parte, uma das preocupações maiores dos
executivos camarários, uma vez que a sua exploração logrou suster a construção
dita «clandestina» e veio possibilitar – assim haja vontade política – a criação em
derredor de uma série de infra-estruturas de índole cultural e museológica, no
sábio ordenamento do território envolvente, nomeadamente do vale do ribeiro.
Existem muitos topónimos «Freiria» por esse Portugal além. São, de um modo
geral, sítios que estavam na dependência de um mosteiro, na dependência de
«freires» ou de «freiras». Este a que me refiro, sito entre Polima e Outeiro, na
freguesia de S. Domingos de Rana, esteve, de facto, dependente do Mosteiro
de S. Vicente de Fora, de Lisboa, que de Freiria recebia rendas anuais.
Todavia, até 1985, Casal de Freiria – ou «Ferraria», como também se designava
na linguagem dos vizinhos – era sítio inteiramente desconhecido. Mas, porque
Guilherme Cardoso ali fora em busca de uma sepultura (já se disse), decidimos
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solicitar autorização para fazer sondagens, com vista a identificarmos as características da ocupação ali existente há dois mil anos e, também, para se salvar
algum espólio arqueológico, se por acaso ainda existisse. Que tudo estava muito
à superfície e as sucessivas lavras dos terrenos decerto tudo teriam destruído.
Tal não acontecera, porém. Os primeiros quadrados abertos deram logo informações preciosas: identificou-se, ainda em bom estado de conservação, uma das

▼
Pastor junto ao peristilo

banheiras das termas; achou-se o pátio interior da casa senhorial e havia bases

da casa senhorial.

de colunas ainda no seu local primitivo… E, mais abaixo, viria a encontrar-se

Freiria (1985).
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um altar de mármore róseo (extraído dos antigos filões de S. Domingos de
Rana) com inscrição em Latim: a oferta livremente posta a uma divindade, de
nome Triborunis, por Tito Curiácio Rufino. Era seguramente um dos primeiros
proprietários desta casa de campo que, desta forma, manifestava à divindade
acção de graças pelos benefícios que lhe haviam sido concedidos.
E tinha razão Rufino.
Na verdade, as sucessivas campanhas de escavações vieram demonstrar que
estamos perante a casa grande de uma família abastada. De uma ou de várias,
porque a ocupação (para só falarmos da época romana) data desde os finais do
século I antes de Cristo até aos princípios do século V da nossa era. Uma longa
permanência, portanto, bem justificada pela amenidade do clima, pela fertilidade dos campos, pela abundância de água que brotava de forte manancial.
E, nestes anos, os arqueólogos foram dando a conhecer as diversas dependências de que esta casa – assim em jeito de «monte» alentejano – se compunha:
a residência senhorial, com tanques de caprichoso recorte no pátio interior,
de quartos, sala de jantar, aqui e além coloridamente pavimentada a mosaico.
Depois, as termas, com seus banhos de águas quentes e frias, águas que um
aqueduto trazia das colinas a poente. O lagar de azeite. Um celeiro enorme,
que dava para guardar a produção do senhor e para ali se negociar também
com os arrendatários ou os pequenos lavradores dos arredores. Do celeiro,
seguramente uma das peças arquitectónicas mais interessantes do ponto de
vista arqueológico (inclusivé porque é um dos maiores e mais bem conservados
da Península Ibérica) temos hoje os muros dos alicerces: todos paralelos e
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próximos uns dos outros, serviam de caixa-de-ar sobre que assentava o chão
de laje; eram de madeira as paredes; a cobertura, de colmo.
A sul, um grande edifício, que desde logo se impõe ao visitante, fora pensado
para termas. Lá estão, em semicírculo, os lugares das três grandes banheiras e
as salas que deveriam ser aquecidas por ar quente. Mas desde logo também se
vê que, para aquecer tão grande extensão, muita lenha era precisa. O projecto
não tinha viabilidade económica e o proprietário de então decidiu abandoná-lo.
Séculos adiante, o edifício terá tido, pois, outras utilizações. Uma delas, quiçá,
a de lagar de vinho, pois a vinha seria, sem dúvida, outra das importantes
produções dali.
Desde 1998 que se descobriu a necrópole. Do outro lado da ribeira. Era preciso
passar o rio para ir para o Além – que os vivos respeitavam os mortos, mas
preferiam-nos sossegadamente à parte: «Descansa em paz, que a terra te
seja leve!». Uma descoberta apaixonante, porque veio permitir – quer pelos
esqueletos exumados quer pelo tipo de materiais intactos que acompanham
os rituais fúnebres – conhecer mais de perto quem foram os romanos que, há
dois mil anos atrás, por ali, como nós, viveram, trabalharam, amaram, sofreram
e pensaram, todas as manhãs, ao acordar: hoje vai ser um dia melhor! Os dados
recolhidos possibilitam saber que os cadáveres eram cremados na fase inicial.
Em data indeterminada passaram a coexistir inumações no mesmo espaço.
Existiram ainda enterramentos de crianças de tenra idade, sob imbrices, tanto
na necrópole como no espaço do lagar norte, após o abandono deste, em
período tardio.
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Por consequência, local habitado desde longa data tornou-se um ponto privilegiado na época romana, podendo dizer-se com segurança que já na segunda
metade do século I a.C. aí existia uma comunidade, tendo perdurado muito
para além do período romano.
Alguns dos seus edifícios ostentam materiais nobres na sua construção, mármores, colunas toscanas, capitéis coríntios, estuques pintados e moldados, a
que temos de associar alguns objectos a revelar o gosto apurado dos seus
proprietários, ao longo dos séculos de ocupação do lugar.
Por outro lado, o modelo de distribuição espacial dos edifícios, da área da pars
fructuaria (mais dedicada às actividades quotidianas) demonstra conhecimentos
técnicos profundos sobre as produções agrárias e os edifícios de transformação
e armazenagem que eram necessários numa exploração rendível.
A Freiria e à ermida de Nossa Senhora da Conceição da Abóboda, que lhe fica
a norte – qual templo rústico em plenos campos áridos, varridos pelos ventos
de nordeste… – anda ligada saborosa lenda.
Estava a menina embrulhada na sua fome, lacrimejando com seus botões.

▲

Guardaria ovelhas, quiçá. E o vento frio que soprava!…

Altar dedicado à divindade
Triborunis. Freiria.

Nisto, houve assim uma outra aragem, morna, a envolvê-la. Levantou os olhos.
Que senhora tão formosa!… Certamente teria posses e pão e algum conduto
– pensou logo.
− Senhora, boas tardes! – ousou titubear. – Tenho fome!
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◀
– Bem no sei, querida menina! Não te amofines! Vai de abalada até aos campos

Mosaico policromo com motivos

de Freiria, junto àquele ribeiro, conheces? Lá está uma mulher a pôr o pão no

geométricos. Freiria.

forno. Diz-lhe que conte contigo.

▲

– Mas, senhora…

Lagar. Freiria.

A menina mal queria acreditar no que ouvia. Uma voz maviosa, meiguinha…
Baixara os olhos, envergonhada, já arrependida por ter ousado falar. Quando
os levantou, a senhora havia desaparecido.
Acreditou, porém. Aliás, uma força misteriosa quase que a arrastava para sul.
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▲
Celeiro. Freiria.

E lá estava a mulher a pôr o pão no forno. Ousaram os arqueólogos afirmar
que um forno identificado no sítio da villa, datável da Idade Média, poderia ser
o forno da lenda. Poderia ser. Nada no-lo permite confirmar.
– Senhora, conte comigo na sua fornada, está bem?
– Contarei – respondeu ela, sem pensar, sem mesmo se aperceber de que
contara os magros pães um a um e todos tinham destino certo.
Não reza a história se se entretiveram na conversa, enquanto o pão se doirava.
Se a mulher acreditou – ou não – no que a outra senhora dissera. Contudo,
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◀
aberto o forno, a longa pá de madeira foi trazendo pão atrás de pão, muitos mais

Termas sul. Freiria.

do que lá se haviam posto. Muitos mais do que o modesto forno comportava.
O milagre correu célere; o local da aparição tornou-se sagrado e o templo

▲

naturalmente surgiu. Dizem ainda que foi obra não só da população mas

Necrópole em fase de escavação.

também de um cavaleiro salvo milagrosamente quando por ali caçava.

Freiria.

Todo o conjunto que integra estas ‘ruínas’ – inclusive o vale do ribeiro e o
fontanário actual – está a ser alvo de estudo para a musealização do sítio,
que – recorda-se – foi classificado «Imóvel de Interesse Público» por força do
decreto-lei nº 29/90, de 17 de Julho.
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Aproveite-se o ensejo para informar que, em Outeiro de Polima, se encontra
uma outra villa romana ou a casa do vilicus de Freiria, ainda por escavar, classificada igualmente como «Imóvel de Interesse Público» (Decreto nº 5/2002,
de 19 de Fevereiro).
Data de 1913 a primeira alusão ao Outeiro no domínio das antiguidades
arqueológicas. Trata-se da já referida nota de Virgílio Correia. Contando o que
foi a sua «excursão arqueológica» de 18 de Outubro de 1912, «pelos arredores
de Paço de Arcos e Oeiras», escreve:
«Partindo de Tires para Porto Salvo, pelos montes, encontra-se um cabeço mouro,
todo coberto de mato e, por isso, impenetrável; e, logo depois, num plano entre
esse cabeço e a pequena povoação do Outeiro, uma estação romana, onde há
restos de tégulas, potes e ânforas. No cerrado da primeira casa do Outeiro, divisei
uma pequena mola manuaria, que decerto proveio da mencionada estação».
‘Tégulas’ são telhas romanas, planas, com rebordo para encaixe dos imbrices, as
vulgares telhas de canudo. Encontrar telhas significava que, ali, outrora, tinham
existido casas. Mola manuaria é expressão latina que significa ‘mó manual’.
Encontrar uma mó significava que a actividade cerealífera era usual.
Coube a Guilherme Cardoso a identificação precisa do sítio dessa ‘estação
romana’, de resto parcialmente destruída pela implantação, na parte superior do
Outeiro, dos depósitos de água municipais. As obras aí efectuadas cortaram um
pavimento de boa argamassa e as prospecções aí levadas a cabo permitiram
o achamento, no terreno vizinho, de mais de duas dezenas de pesos de tear,

◀
Panorâmica aérea da Villa de
Freiria, de nordeste (21-02-1999).
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de barro, além de outros objectos indiciadores de intensa ocupação romana,
como tijolos de quadrante (que serviam para fazer colunas).
É nosso entendimento, como se disse, que aí poderá ter existido a residência do
vilicus, ou seja, do rendeiro que ‘governava’ a villa de Freiria, que lhe fica aos pés.

Povoado romano dos Casais Velhos
De oriente, a nossa proposta é de passarmos de imediato a ocidente, ali para as
bandas da Praia do Guincho. As ruínas do povoado romano dos Casais Velhos
situam-se precisamente a caminho do Guincho, pouco depois da povoação da
Areia e do parque de campismo, no seguimento da Rua de S. Rafael.
Já eram conhecidas de longa data – por isso deram ao sítio o sugestivo nome
de Casais Velhos. As primeiras intervenções arqueológicas organizadas ocorreram
aí, em 1945, orientadas por Afonso do Paço e Fausto José Amaral de Figueiredo,
Em 1968, 1970 e 1971, D. António de Castelo Branco e Octávio da Veiga Ferreira
fizeram campanhas de limpeza e de consolidação.
O povoado, classificado como Imóvel de Interesse Público pelo Decreto-Lei
nº 29/84, de 25 de Junho, está bem delimitado por uma muralha. Ainda não foi,
porém, escavado em toda a sua extensão. É visível uma porção do aqueduto
que trazia água de uma nascente próxima para um tanque localizado
sensivelmente a meio das ruínas, donde, por sua vez, se alimentava o complexo
termal sito uns metros abaixo, com pequenas banheiras semicirculares e a zona
dos banhos quentes.
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Na parte setentrional do povoado, descobriram-se diversos compartimentos,
dois deles dotados de «cubas» com encaixe para tampa hermética. Este pormenor e o achamento de boa quantidade de conchas de múrex levaram os
arqueólogos a pensar que os habitantes da povoação se poderiam ter dedicado
– como já atrás se assinalou – à tinturaria da púrpura.
As necrópoles de inumação encontradas – uma a sudeste e outras a sudoeste
da área habitacional poderão ser um tudo-nada mais tardias. Delas provêm, por
exemplo, uma bilha com decoração no bojo e brincos de bronze. De qualquer
modo, foram achadas moedas datáveis de entre os anos 205 e 3450 da nossa
era (do tempo dos imperadores romanos Constâncio II, Constante, Teodósio,
Constantino e Arcádio), o que sugere uma ocupação mais intensa exactamente
nos finais do Império Romano do Ocidente.
Não foram, aliás, muito abundantes os materiais encontrados pelos arqueólogos,
porque também se não fez, ainda, uma campanha sistemática de escavações.
Merecem, porém, referência especial, além da cerâmica: uma moeda ainda
envolta no tecido de linho (exemplar raríssimo e do maior interesse histórico);
uma agulha de bronze; uma lucerna (datável, pela forma, dos séculos III ou IV).
Os trabalhos arqueológicos, cientificamente conduzidos, poderão ainda pôr a

▲

descoberto importantes zonas deste invulgar povoado. A magnífica localização

Vestígios de aqueduto.

numa colina sobranceira às dunas do Guincho exige que toda a sua extensão

Casais Velhos.

seja devidamente protegida e enquadrada. O ineditismo das suas «cubas»,
pelas implicações históricas que trouxe, tem vindo a despertar, cada vez mais,
a curiosidade dos arqueólogos.
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A villa romana do Alto do Cidreira
Continuam em bom ritmo as diligências para, eventualmente, se tornarem
visitáveis e enquadrados na urbanização circundante estes vestígios arqueológicos. Os projectos têm-se sucedido e estamos esperançados em que, num
futuro próximo, algo se concretize no sentido de preservar não só parte das
estruturas postas a descoberto mas, sobretudo, um sítio que, do ponto de vista
paisagístico, merece, na verdade, adequada qualificação.
Situa-se a villa junto ao marco geodésico designado João Cidreira, à entrada,
pelo sul, de Carrascal de Alvide, na freguesia de Alcabideche. Já nos finais
do século passado se conheciam vestígios da presença romana neste local.
Informa Paula e Oliveira que as escavações por ele, então, aqui efectuadas, lhe
«permitiram descobrir duas ou três casas enterradas», tendo recolhido, «além de
outros objectos de menor valor, o fragmento de uma pedra inscrita e diversos
fragmentos de mosaico romano».
No artigo que publicámos no nº 4 da revista municipal Arquivo de Cascais (1982,
p. 9-27), referido na bibliografia, contamos as peripécias por que passou, ao
longo dos tempos, esta casa de campo romana. Perante a crescente ameaça
de que a área pudesse ser arrasada, para aí, sem respeito pela legislação em
vigor, se erguerem construções ‘clandestinas’ – decidimos levar a efeito quatro
breves campanhas de sondagens arqueológicas (em 1977, 1980, 1981 e 1982)
com a finalidade precisa de determinar a importância e os limites reais dos
vestígios romanos aí existentes.
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Conseguimos, assim identificar algumas das estruturas escavadas por Paula e
Oliveira e, entretanto, soterradas de novo, as quais terão constituído, decerto, o
piso térreo da casa senhorial, ricamente adornada de mosaicos, se atendermos
à quantidade de tesselas, de várias cores, recuperadas.
Aperfeiçoado sistema de canalização foi encontrado a nascente dum pátio
lajeado, que serviria para escoamento das águas pluviais e, quiçá, também
para abastecer os banhos, de pequena dimensão, situados a sul. Deles restam
o fundo de um tanque semicircular com seu cano de escoamento em cerâmica
e uma porção do hipocausto (compartimento para os banhos quentes).
Os trabalhos de escavação foram, pois, interrompidos logo que os referidos
objectivos se consideraram atingidos e o sítio está classificado como Imóvel
de Interesse Público desde 1992 (Decreto 26-A/92, de 1 de Junho). Aliás, se
as estruturas postas a descoberto não são particularmente vistosas, o espólio
exumado reveste-se de significativo interesse histórico. Merecem referência
especial: as moedas, uma das quais de Júlia Mameia († 235); uma cabeça de
negro em terracota, única no seu género; um separador de tear, decorado; um
dado de osso; um anzol de bronze, cerâmica fina…
Sondagens mais recentes, realizadas no âmbito do Plano de Pormenor elaborado para o local, deram a conhecer uma porção do aqueduto que abastecia
as instalações “industriais” do Bom Sucesso e sepulturas – a realçar, portanto, o
interesse científico do sítio.
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Miroiços da Malveira
Situadas em plena urbanização chamada «do Abano», na encosta a sudoeste
da Malveira da Serra, encontram-se as ruínas de uma outra villa romana, mais
concretamente de um balneário, que, após cuidadosa limpeza e identificação
levada a efeito em 1996, foi devidamente salvaguardado, segundo minucioso
projecto superiormente aprovado, em tempo oportuno, pelos competentes
organismos da Secretaria de Estado da Cultura e pela Direcção-Geral de Turismo,
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▲
pelos quais teve de ser, desde logo, apreciado. O sítio está, de resto, classificado

Tanques de tinturaria.

como Imóvel de Interesse Público (Decreto-Lei nº 2/2002, de 19 de Fevereiro

Casais Velhos.

de 2002).
«Miroiço» é vocábulo do dia-a-dia agrário. Significa o monte de pedras que, ano
após ano, se vai fazendo, no decorrer de cada lavra. As pedras que o arado ou a
charrua topam são tiradas do terreno e colocadas a um canto, às vezes mesmo
no meio quando dá mais jeito. Sempre os miroiços interessaram grandemente
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os arqueólogos de campo. Não só os montículos de pedra em si, como os locais
a que a tradição popular emprestou tal designação. E compreender-se-á porquê.
No Sul do País, por exemplo, a existência de um miroiço desperta de imediato
a curiosidade: que pedras lá estão? Há blocos aparelhados? Há-os com restos
de argamassa? Então, mormente se pelo campo em volta houver cacos doutras
eras, é bem provável que estejamos perante sítio onde existiu casa romana.
Foi assim que Guilherme Cardoso identificou Miroiços da Malveira, sítio que
detém para Cascais um significado especial, pois foi exactamente por ele que
José Leite de Vasconcelos começou uma longa série de escritos sobre as «antigualhas» de que ia tendo conhecimento por esse País fora. E, sintomaticamente,

▲

esse primeiro texto vem encimado por uma frase, de 1625, do humanista Gaspar

Bilhas e taça. Casais Velhos.

Estaço, que se enquadra, aqui e agora, às mil maravilhas:
«Nem calarei antigualhas que, por suas cãs e longos anos, não somente agradam
aos olhos mas criam no ânimo graves e doces considerações».
Pois Leite de Vasconcelos começa assim, logo no I volume da revista que criou,
O Arqueólogo Português (1895, p. 246-248):
«Quando o trabalho de gabinete ou outros me deixam livres os domingos,
emprego-os, às vezes, em fazer excursões pelos arredores da capital, a fim de
colher elementos para os meus estudos».

▶

Assim, vindo até à Malveira «de Cascais», em Maio de 1895, e tendo procurado

Vista parcial das ruínas.

aos moradores se se conheciam por ali «coisas do tempo dos Moiros», foi-lhe

Alto do Cidreira.

respondido que… talvez ali mais abaixo, no Casal do Barril, umas ruínas no
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▲
Fragmento de mosaico com

«sítio denominado Miroiços»… E viu, a «juncar a terra», uma «quantidade de

decoração geométrica.

tijolos grossos, uns rectangulares, outros quadrados», que logo lhe sugeriram

Alto do Cidreira.

estar, sem dúvida, «no recinto de uma antiga estação romana».
– Em tempos, explicou-lhe o ‘cicerone’, descobriram-se aqui várias casas de

▶
Máscara representando uma

tijolo. Eu vi. Agora, há apenas estes restos da casa onde outrora habitaram os
Mouros, nada mais. Lá dentro achou-se uma púcara vazia, dizem os antigos.

cabeça de negro, de terracota.
Alto do Cidreira.
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Menciona Leite de Vasconcelos uma edificação de alvenaria, pouco mais ou
menos um rectângulo, cujos lados mediam por fora 2 e 3 metros; as paredes,
bem argamassadas, à maneira romana, eram de meio metro de espessura,
aproximadamente; dentro havia muito entulho e pedra:
– Só se se fizessem escavações se poderia afirmar com certeza se naquele local
(sentenciou o mestre) houve uma povoação ou uma simples villa romana
(isto é, quinta e casa); a quantidade de objectos de barro faria antes pensar
numa povoação.
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Ali se terão realizado, de facto, algumas sondagens, nos anos 50, por iniciativa
de Abreu Nunes. Redescobriram a tal «casa» e, porventura, algumas sepulturas
e duas ou três casas. No entanto, escavação mais a sério foi realizada no âmbito
do referido empreendimento.

Miroiço de Manique
Situa-se Miroiço numa plataforma excelente sobre o vale da ribeira que, mais
adiante, se chama de Caparide e, ali, é de Manique, um panorama lindo até ao
mar. Dizem os antigos que festas estranhas se programavam, para os jovens da
aldeia, tempos idos…Rituais antigos que mergulhavam noutras eras e vinham
de geração em geração. E tudo parece que se confirmou quando se descobriram os mortos…Obra quase da casualidade. Os arqueólogos já desistiam de
saber mais e iam, convictamente, dar luz verde à urbanização prevista. Mas,
afinal, sempre havia razões de sobra para a tradição vetusta.
Era ali, contaram-nos velhotes, que, em 1 de Setembro, os pais levavam os
filhos de oito-nove anos, a fim de os empregarem pelos casais em volta: ir à
lenha, à água, levar o gado a pastar… as tarefas menores que se propunham,
a troco de comida e agasalho. Chamava-se, por isso, o Rossio dos Moços.
Lugar de tradição, portanto, de grande importância para a sobrevivência da
aldeia. Não admira, portanto, que outrora ali houvesse algo mais. E assim se
descobriu.
Já se sabia, pelos vestígios encontrados à superfície, que, alguns terrenos mais
a sul, mesmo sobranceira ao vale, existia uma «villa» romana. Não se fizeram
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escavações, que os materiais achados eram elucidativos. Isto bastou, aliás, para
que o sítio viesse a ser classificado como «Imóvel de Interesse Público» por
força do disposto no Decreto nº 26-A/92, de 1 de Junho, que o Decreto nº
5/2002, de 19 de Fevereiro, rectificou, identificando-o melhor e apresentando
planta com as áreas classificada e de protecção: «Villa romana de Miroiço, na
estrada de Manique (antiga estrada nacional nº 247-5), Bairro de Mouroços,
Manique de Baixo, freguesia de São Domingos de Rana, município de Cascais,
distrito de Lisboa».
Pois foi exactamente por se estar a prever urbanização nos limites da área de
protecção do imóvel que foi necessário proceder a sondagens preliminares,
não fosse haver algo de especial a preservar ou reconhecer.
Os primeiros dias resultaram infrutíferos. E já se estava quase a desistir de mais
sondagens quando – assim em jeito de descargo de consciência – se meteu
máquina em terra outrora lavrada, para cuidadosamente se abrirem valas em

▲

toda a extensão, com arqueólogo ao pé, numa de tudo miudamente examinar.

Sepultura. Miroiço, Manique.

E qual não foi o espanto quando deparámos com materiais cerâmicos de
alguma qualidade, datáveis da época romana, um alfinete de cabelo ali, uma
moeda acolá, uma tíbia humana mais além…
Não havia dúvidas: estava-se perante o local de sepulturas das gentes da villa
romana e de épocas posteriores.
Puseram-se a descoberto, no último trimestre de 1999, 33 sepulturas, das quais
apenas uma se poderia datar da época romana, atendendo nomeadamente a
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ser de incineração e nela se ter encontrado uma moeda do século I antes de
Cristo; as outras eram posteriores, mas pouco; os arqueólogos designam-nas
de ‘paleocristãs’, atribuíveis aos primeiros tempos do Cristianismo. Aliás, um
dos defuntos poderá mesmo ter sido sacerdote, dada a orientação diferente
em que se encontrava a sua sepultura, como que ainda em jeito de falar aos
demais.
Registou-se o enterramento de 53 indivíduos. Os estudos antropológicos
determinaram que, desses, 15 pertenciam a não-adultos e 35 a adultos. O
morto era geralmente deitado de costas, com os braços ao longo do corpo,
pernas estendidas, rosto para diante. Conseguiu-se ainda, através da análise
dos ossos da bacia, saber que 11 esqueletos pertenciam a indivíduos do sexo
feminino e 7 do masculino. Tais estudos permitiram diagnosticar as doenças
de que padeciam ou, ainda, deformações provocadas pela vida quotidiana ou
outras. Na sepultura 14, por exemplo, o esqueleto ficou entalado entre as lajes
laterais da sepultura, muito provavelmente devido a abalos telúricos.
Algo de inusitado que se identificou foi um forno de cozer cerâmica, datável
da época romana. Circular, apresenta no exterior buracos onde se fixavam
os postes de sustentação de meda de lenha que arderia em lume brando,
num processo muito semelhante ao ‘processo das medas’ para fabricar carvão
vegetal. O solo todo calcinado, devido às fortes temperaturas a que estava
sujeito. Uma descoberta rara e surpreendente – que desejamos venha a ficar
preservada, assim como algumas das sepulturas, na urbanização que no local
for implantada.
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E os Árabes?
Sabendo que a Arqueologia não se fica pela Pré-História e pela Época Romana,
tem todo o direito o leitor em fazer a pergunta: se sabemos do poeta Ibne
Mucana, natural de Alcabideche; se diversos topónimos do concelho (Alcoitão,
Alvide, Abuxarda, quiçá Birre também…) derivam do árabe, nada temos do
período muçulmano para visitar, a não ser a romagem, em Alcabideche, ao
simbólico monumento de homenagem ao poeta?
Tem a pergunta plena razão de existir e andámos, anos a fio, à procura de provas
para uma resposta: onde é que as haveria? Estes cacos mal amanhados que
se encontravam aqui e ali? Dizia-se, de um modo geral, que eram… da Idade
Média. O vidrado, esse, sabíamos que fora técnica mui própria das gentes do
Norte de África; mas fragmentos de cerâmica vidrada era raro achá-los e, afinal,
que poderiam provar?
Até ao momento, o mais que podemos apresentar são os resultados da intervenção feita, de 4 de Maio a 3 de Julho de 1987, no lugar do Arneiro (freguesia
de Carcavelos), que nos possibilitou a identificação de um total de quinze
enterramentos.
E a surpresa adveio precisamente do que se encontrou:
– uma total ausência de espólio: isto é, o cadáver fora enterrado sem nenhum
objecto a acompanhá-lo na viagem para o Além ou na sua estada durante
a Eternidade;
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– os corpos haviam sido depositados de lado, voltados para Oriente, em covachos expressamente rasgados à sua dimensão, quase que acompanhando a
curvatura do próprio corpo.
– a disposição espacial das covas não parecia obedecer a nenhuma regra, não
se registando, por exemplo, qualquer alinhamento.
Enterramentos assim, com estas inusitadas características, só poderiam ter
pertencido a gente berbere, vinda do Norte de África. No ritual muçulmano,
abre-se uma cova e o corpo, embrulhado num simples lençol, é aí singelamente
depositado, havendo apenas o cuidado de o deixar voltado na direcção de
Meca, a Cidade Santa, a oriente.
Na verdade, porém, tratou-se de incipiente pesquisa, pioneira mesmo a nível
nacional, quer pela novidade dos escassos elementos encontrados quer porque
– como é sabido – durante anos a investigação sobre os… «Infiéis» constituiu

▲

assunto tabu na historiografia portuguesa.

Sepultura da necrópole do Arneiro.
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Conclusão
Cacos partidos, muros velhos, pedras com letras, moedas carcomidas… – desses
ingredientes se constrói, afinal, um Passado.
Caminhada feita, sentimo-nos, porém, mais cascalenses ainda, mais apegados
a um terrunho cioso das tradições que encerra e que só de quando em vez lhe
apetece desvendar. Desta feita, esteve do nosso lado e dele haurimos alento
para prosseguir, respeitando-o – que não queremos ferir nossas raízes!
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